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Hansweert, 9 augustus 2016  

 
 
Aan de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal 
 

 
Steller : C.A. Verburg, fractie PvdA  
 

 
Onderwerp : strandje Hansweert  

 
 
Geacht College,  
 
Het dossier ‘aanleg strandje Hansweert’ kent inmiddels een lange geschiedenis, met helaas veel 
feiten, maar slechts bedroevend weinig daden!  
 
Reeds in december 2014 vond een debat plaats over de mogelijkheid te komen tot de realisatie 
van een strandje bij Hansweert. Doel van het debat was te komen tot een aanpak, waarbij de ge-
plande dijkwerkzaamheden en de in augustus 2014 door het college vastgestelde mogelijkheden 
werden gecombineerd.  
Toen begin april 2015 navraag naar de stand van zaken werd gedaan, gaf de verantwoordelijk 
portefeuillehouder aan, ondanks de overwegingen uit december 2014, vooralsnog niet met een 
voorstel naar de gemeenteraad te zullen komen. Het college had dit zelf verzuimd te melden aan 
de raad. Om toch gehoor te geven aan de wens van inwoners en de mogelijkheden op de beoogde 
locatie, zag de fractie van de PvdA zich daarom genoodzaakt eind april 2015 zelf met een voorstel 
naar de raad te komen.  
Het voorstel leidde tot nieuwe beloften van de portefeuillehouder: in de kadernota 2016 en daar-
mee ook in de begroting 2016-2020 zou geld vrijgemaakt worden voor aanleg van het veelbespro-
ken strandje. Op grond van die belofte heeft onze fractie het initiatiefvoorstel ingetrokken.  
 
In genoemde kadernota en begroting stond inderdaad een bedrag opgenomen. In april 2016 
bracht het college dan ook een persbericht uit waarin werd aangegeven dat medio mei 2016 met 
de werkzaamheden zou worden gestart en dat ruim voor het zomerseizoen het strandje gereed 
zou zijn. Eind mei werd een nieuw persbericht verzonden, waarin werd aangegeven dat er door de 
perceeleigenaar aanvullende voorwaarden waren gesteld. En vervolgens bleef het stil. Zowel in de 
communicatie naar de raad als naar de bevolking van Hansweert. Op dit moment is, in ieder geval 
buiten het gemeentehuis, dan ook bij niemand bekend of en op welke termijn de voor mei aange-
kondigde werkzaamheden zullen starten.  
 
Het college heeft zich, vinden wij, altijd erg passief opgesteld in dit dossier. Ondanks dat het colle-
ge op 18 augustus 2014 wel de mogelijkheden en kansen heeft vastgelegd in een besluit dat de 
aanzet tot een voorstel aan de raad zou moeten vormen, bleef daadwerkelijke actie destijds uit. 
Het initiatiefvoorstel van de PvdA was nodig om opnieuw voortgang te boeken.  
Het college was afgelopen april echter wel erg uitbundig met het goede nieuws dat er een strandje 
zou worden gerealiseerd, om vervolgens anderhalve maand later hier weer op terug te komen.  
 

In te vullen door de griffie 
Ontvangen, d.d. : 9 augustus 2016 
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Uiterlijke termijn van beantwoording: 10 september 2016 
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Vervolgens is de raad sinds eind mei niet meer geïnformeerd over het verloop van het traject. Ac-
tieve informatie vanuit het college is uitgebleven en ook de beantwoording van vragen tijdens de 
raadsvergaderingen bleef beperkt tot de mededeling ‘er mee bezig te zijn’. 
 
Het dossier getuigt niet van de doortastendheid (er is nog geen enkel concreet resultaat gemeld) 
en transparantie (de communicatie ligt geheel stil), die het college zichzelf zo graag toedicht. 
Het feit dat er na de aankondiging van werkzaamheden nog ruimte was voor de perceel-eigenaar 
om aanvullende eisen te stellen, roept ernstige vragen op over de realisatie van het project en de 
coördinatie vanuit de gemeente.   
Verder hebben wij vernomen dat een zandleverancier bereid was de benodigde m3 zand te leve-
ren tegen een fractie van de gangbare prijs, maar de vraag daarbij is hoe lang dit aanbod geldig is. 
De huidige vertraging zou mogelijkerwijs dan leiden tot meerkosten voor de gemeente Reimers-
waal. 
 
Uiteraard zijn deze constateringen aanleiding voor vragen aan het college.   
 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1. In algemene zin is de fractie van de PvdA is van mening dat een goede planning, gedegen 
voorbereiding en deskundige coördinatie de kans op vertragingen of uitstel van werkzaam-
heden beperken. In dit dossier ontbreekt het de fractie aan inzicht of dit uitgangspunt ook is 
toegepast.  

a. De fractie van de PvdA verzoekt het college verslag te doen van de voorbereiding 
en inzage te geven in de planning en de wijze waarop de coördinatie van dit project 
is vormgegeven.  

b. Heeft het college een verklaring hoe het mogelijk was dat er ondanks de aankondi-
ging van de werkzaamheden, de onderhandelingen met de perceeleigenaar klaar-
blijkelijk nog niet waren afgerond? 

c. Deelt het college het standpunt dat het overleg met de perceeleigenaar wellicht te 
laat is opgestart, waardoor tijdige realisatie onmogelijk is gebleken ? 

i. Wanneer bent u met de perceeleigenaar in overleg getreden ? 
ii. Zijn daarbij afspraken op papier vastgelegd en zo nee, waarom niet ? 
iii. Wanneer zijn de aanvullende voorwaarden gesteld en wat houden deze 

voorwaarden precies in ? 
iv. Waarom heeft u een persbericht verzonden als de onderhandelingen met de 

perceeleigenaar nog niet waren afgerond ? 
 

2. De fractie van de PvdA heeft vernomen dat een zandleverancier de benodigde m3 zand 
met aanzienlijke korting wilde leveren.  

a. Gaat de uitstel van aanleg van het strandje leiden tot hogere kosten voor de ge-
meente Reimerswaal ? 

b. Wat is de ‘houdbaarheidsdatum’ van de aanbieding van de zandleverancier ?  
c. Kan het college garanderen dat opzet en uitvoering ongewijzigd blijft (benodigde m3 

zand, trap, meubilair, etc.) ? 
 

3. De communicatie rondom dit project wordt door de fractie van de PvdA als ondermaats er-
varen. Aanvankelijk is de raad niet geïnformeerd over de keuze van het college, die desge-
vraagd in april 2015 wel werd medegedeeld, om geen vervolg te geven aan het eigen be-
sluit van augustus 2014. Daarnaast is de raad, evenals de inwoners van Reimerswaal, na 
de aankondiging van het uitstel van de werkzaamheden (afgelopen mei) niet meer geïn-
formeerd over de stand van zaken. Dit heeft in ieder geval bij de bewoners, alsmede bij on-
ze fractie het vertrouwen in de uitkomsten van dit project niet vergroot.  
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a. Wat is de visie van het college ten aanzien van de communicatie met raad en inwo-
ners over dit project tot dusver? 

b. Heeft het college conclusies getrokken of is het college bereid lessen te leren van 
de communicatie tot dusver en de kritiek daarop vanuit onze fractie? 

c. Op welke wijze is het college voornemens de communicatie rondom dit project met 
de gemeenteraad en met de inwoners van Hansweert te hervatten? 
 

4. In Hansweert wordt met enige scepsis gereageerd als het om het strandje gaat. De ge-
meente Reimerswaal heeft in dit traject aan geloofwaardigheid moeten inleveren. De be-
woners zijn er dan ook niet op gerust dat het seizoen 2017 wel gehaald gaat worden. Met 
het persbericht zijn immers verwachtingen gewekt die net zo makkelijk weer worden inge-
trokken. 

a.  Welke planning hanteert u op dit moment en op welke wijze gaat u de realisatie van 
die planning bewaken?  

b. Kunt u de inwoners van Hansweert toezeggen dat het strandje voor het strandsei-
zoen van 2017 gerealiseerd is ? Zo nee, waarom niet ? 

c. Bent u voornemens de bevolking van Hansweert te informeren m.b.t. de gang van 
zaken ? 

 

 
 
Ondertekening 
 
Hansweert, 9 augustus 2016 
 
C.A. Verburg 
Fractie PvdA Reimerswaal 


